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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBRA: Ampliação Posto de Saúde Quinze de Novembro 
LOCAL: Quinze de Novembro - RS 
PROPRIETÁRIO: Município de Quinze de Novembro 
 
ÁREA EXISTENTE: 298,58 m² 
ÁREA AMPLIADA: 52,60 m² 
TOTAL: 351,18 m² 
 

OBJETIVOS: 
O presente memorial tem por objetivo a  ampliação de edificação existente – Posto de Saúde 

Quinze de Novembro, em  alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos, com cobertura de fibrocimento 
6mm sobre estrutura de madeira e aberturas em alumino e vidro. 

       
1) INFRA ESTRUTURA 
 

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 
Deverá ser feito a limpeza do terreno , para a melhor escavação das fundações  e para o depósito de 
material a ser  utilizado na obra. 
 
1.2 LOCAÇÃO DA OBRA 
Será feita a partir de um  gabarito de madeira  com guias de 15 cm fixadas em varas de eucalipto , 
deverá ser em nível  e esquadro, afastada aproximadamente 1,10 m das paredes externas da obra 
em todo o seu perímetro. 
 
1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
Deverão ser escavadas manualmente em terra, valas de 50 cm de largura e profundidade de no 
mínimo 50 cm, ate encontrar solo firme e compactado, para execução das sapatas isoladas de 
concreto. Deverá ser executado aterro molhado e apiloado para preenchimento dos espaços vazios 
ate o nível do contrapiso. 
 

1.4 INFRA-ESTRUTURA (Fundações) 
Serão executadas fundações superficiais, conforme NBR 6122, diretas sobre o terreno, do tipo 
sapata isolada de concreto, visto que o solo do local é argiloso e tem uma resistência adequada a 
fundação adotada. As valas serão escavadas manualmente, livre de qualquer material orgânico, 
com resistência a capacidade de carga mínima de 15Mpa conforme NBR 6118/2003, malha de ferro 
a cada 15 cm com armadura 10mm. As valas terão a dimensões de 60x60cm, sob os pilares. O 
Nivelamento dos alicerces será feito com alvenaria de tijolos maciços de 25cm de espessura, 
assentados com argamassa mista no traço 1:2:6 (Cimento : Cal : Areia). Sobre esta alvenaria, serão 
construídas Vigas Baldrame, conforme NBR 7480 e o conjunto CPI – NBR 5732, de concreto 
armado com FCK de 20Mpa, no traço 1:3:4, com ferragem na longitudinal e estribos na transversal. 
As vigas baldrames terão a dimensão de 25 x 30cm, sob todas as paredes externas e internas. As 
Vigas terão armaduras de 04 aços CA-50 bitola de 12,0mm e estribos de CA 60 bitola 4,2mm a cada 
15cm. As vigas baldrame serão impermeabilizadas seguindo rigorosamente a norma NBR 9574 E 
NBR 279/7, com 02 demãos de camada hidro asfalto à frio, e após uma pulverização com areia 
grossa, antes de iniciar o levantamento das alvenarias.  
 

1.5 SUPRA-ESTRUTURA: (Viga Cintamento e pilares) 
  Sob todas as paredes serão construídas vigas de cintamento, de concreto armado com 
FCK de 20Mpa conforme NBR 6118/2003,  no traço 1:3:4, com ferragem na longitudinal e estribos na 
transversal. Para a amarração das paredes, a viga intermediária e a de cintamento serão na dimensão  
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de 15 x 30cm, sob todas as paredes externas. As Vigas terão armaduras de 04 aços CA-50 bitola de 
8,0mm e estribos de CA 60 bitola 4,2mm a cada 15cm. Serão executados pilares de dimensões  20x20 
cm, com armadura de 04 aços CA-50 bitola de 8,0mm e estribos de CA 60 bitola 4,2mm a cada 15cm. 
 

2) PAREDES E PAINEIS 
2.1) ALVENARIAS 

As paredes serão de tijolos cerâmicos 6 furos assentados com argamassa 1:2:6 ( cimento:cal:areia 
média). Nas amarrações de canto ou de centro de paredes, os furos dos tijolos de topo deverão ser 
preenchidos com areia e acabamento em cimento e areia, antes do reboco. 
                            Todas as alvenarias deverão ficar perfeitamente alinhadas e aprumadas, as juntas 
terão 10 mm de espessura, que terá tanto juntas horizontais como verticais. 
 
      2.2 )   DEMOLIÇÃO 
Deverá ser realizada a abertura do vão para instalação de uma porta, conforme indicado em planta e 
para isso o vão precisará ser requadrado com o mesmo acabamento da parede. 
 

          2.3) DIVISÓRIAS 
Os ambientes serão divididos com painéis modulares formados por placas de madeira 

aglomerada prensada dupla, termo fundida, tratada contra fungos e insetos. Revestidos em laminados 
melamínicos baixa pressão (BP), alta pressão (Fórmica), película vinílica.  

Estas placas serão fixadas a perfis de alumínio anodizado. As divisórias deverão ser 
executadas até a altura do forro. 

As portas internas serão executadas no mesmo material dos painéis e terão dimensões 
conforme indicado no projeto. 

 
2.4) ESQUADRIAS  

As janelas serão em alumínio e vidro 3 mm com 02 folhas de correr, sendo a porta de entrada 
receberá vidro temperado 10,00mm, do tipo duas folhas fixados em baguetes de alumínio. A porta do 
lavabo  e de “acesso de serviço” serão em compensado de pinho, 35 mm de espessura, pintadas 
com esmalte.  
 

3) COBERTURA E PROJEÇÕES: 
 

3.1) TELHADO: Será de telhas fibrocimento 6mm afixadas com parafusos apropriados em ripão 
de madeira de cedrilho 5x5, com i:15%.  

As tesouras serão de madeira de lei, com tratamento anticupinicida.  Não haverá beiral, pois o 
telhado será contornado por platibanda em alvenaria. As calhas serão em chapa de aço galvanizado 
com i de 3% e algeroz em PVC. 
 

3.2) MARQUISE: será em balanço com laje apoiada em vigas engastadas em pilares, o momento 
fletor que solicita a viga, solicita também o pilar, a laje será maciça armada com espessura de 
10cm conforme NBR6118/2003. 

 
 

4)  REVESTIMENTOS: 
                      As paredes internas e externas que forem em alvenaria receberão revestimento com 
chapisco, emboço e reboco. 
                          As superfícies a revestir serão escovadas e molhadas antes do início dos 
revestimentos. 
                            Os revestimentos de argamassa serão denominados por argamassa de reboco. Em 
superfícies pouco rugosas, será aplicada antes do reboco sobre a superfície a revestir, uma camada  
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irregular e descontínua de argamassa forte, o chapisco, executado com argamassa traço 1:3 de 
cimento e areia grossa. 
                            Todas as superfícies lisas de concreto, destinadas a receber quaisquer 
revestimentos ou a ficarem aderidas a paredes de alvenaria serão chapiscadas, como as vigas, 
vergas e quaisquer outros elementos constituintes da estrutura ou dela complementares. 
                            A argamassa usada no emboço, massa grossa, é a mesma usada no 
assentamento de tijolos, traço 1:2:8, cimento, cal, areia média. A execução deve ser feita de cima 
para baixo, com o apoio de cacos de madeira para referência de prumo, coma espessura média de  
05 mm e composta de cimento, cal hidratada e areia fina no traço de 1:2:4, deve-se ter o cuidado de 
molhar o emboço antes de começar. 
                    Nas paredes do lavabo deverão ser colocado revestimento de azulejos  20x20 até a 
altura do pé direito. 
 

5) PINTURA: 
Após todas as intervenções estarem prontas e devidamente curadas, todas as superfícies de 

paredes e esquadrias deverão ser preparadas para a pintura, este preparo refere-se a limpeza, 
remoção de resíduos e a aplicação de selador nos locais onde foram aplicadas novas argamassas. 
Depois de preparadas as superfícies receberão três demãos de tinta acrílica. As esquadrias serão 
pintadas com tinta esmalte. 

 
 

6) FORRO 
O forro será em PVC na cor branca, deverá ser preso em barrotes de madeira, com pé direto 
definido no projeto.  
 
 

7) PISO CERÂMICO 
O piso cerâmico deverá ser assentado sobre o contrapiso com argamassa colante própria e 
posteriormente rejuntado. Deverá ser usada uma cerâmica antiderrapante. 

 
8) INSTALAÇOES ELETRICAS 

O projeto elétrico será convencional conforme RIC de baixa tensão: 

Tipo de medição bifásica. 

A fiação que deverá alimentar a parte a ser ampliada, seguindo projeto. 

 

9)  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

                                     As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas com materiais  dentro 
das normas, sendo todos os componentes com as especificações compatíveis (diâmetro e espessura 
das paredes), garantindo dessa forma, perfeita união e funcionamento do sistema. Normalmente isto é 
obtido utilizando-se componentes de mesma fabricação. 
                                    As mesmas visam atender a ampliação – lavabo. 
                               
                                          9.1- Água fria: 
                                          A tubulação de água fria será de PVC, rígida, soldável, ponta e bolsa, tipo 
predial, classe 15 (ABNT – EB 892 – NBR 5648) com conexões idem. 
 
                                         9.1.1- Alimentação: 
                                         A ampliação será abastecida pelo reservatório existente. 
 
                                         9.1.2- Colunas e ramais: 
                                         Obedecerão ao traçado do projeto específico. 
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                                         9.1.3- Ligações dos aparelhos: 
 
          A  bacia sanitária e  pia e torneira serão ligadas diretamente ao respectivo ramal. 
                                      
  O lavatório e a caixa de descarga serão conectados aos ramais por meio de ligações flexíveis 
plásticas. 
                                         As tubulações serão de PVC rígido, classe 15, soldáveis. 
 
                                         9.2- Esgoto sanitário: 
                                         A tubulação até DN 100 será de PVC, rígido, soldável, ponta e bolsa com 
virola, classe 08 (ABNT – EB 608 – NBR 5688), com conexões idem. 
                                         Terão finalidade de captar águas servidas do lavabo, lançando-as por meio 
dos respectivos ramais aos condutores e ao coletor. 
                                         
                                      9.2.1- Caixas de inspeção: 
                                      Serão em alvenaria de tijolos maciços, revestidos internamente com argamassa 
de cimento e areia, alisada e com canaleta no fundo. 
                                      As caixas deverão ter tampa de concreto armado, com sobretampa de 60x60 
para inspeção. A sobretampa será formada por caixilho assentado sobre o marco, ambos em ferro, 
cantoneira de ferro galvanizado a fogo, com o mesmo revestimento do piso. 
                                     
                                      9.2.2- Fossa, Filtro e Sumidouro 

O esgoto será ligado ao sistema fossa – filtro – sumidouro existente. 
                                      

  9.2.3- Louça: 
                                       A bacia sanitária será auto-sifonada, de grés porcelânico, com caixa acoplada. 
O lavatório será do tipo com coluna, fixados na parede. 

 
10) EQUIPAMENTOS 

Após o término da obra será instalado um aparelho de ar condicionado 12.000 btus na sala de 

atendimento. 

 
Serviços Finais e Eventuais: 

   

  1- Remoção, Amont. De Entulho e Retirada da Obra: 

  Deverá ser removido, amontoado e retirado da obra todo e qualquer entulho decorrente 

da execução dos serviços. 

  Todo o canteiro da obra deverá ser limpo com o cuidado necessário, para não serem 

danificadas outras partes da obra, após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e 

retoques que forem necessários. 

O executante verificará as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas 

as obras realizadas. 

   

Observações:   

1- Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão ser de primeira 

qualidade e devem estar de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, para o uso especifico. 

  2- Todos os serviços deverão ser executados com esmero, dentro da boa técnica e de 

acordo com as normas técnicas pertinentes da ABNT. 

  3- A obra deverá ser entregue em perfeito estado e em condições de uso imediato. 
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Quinze de Novembro, 04 de agosto de 2016. 

 
 

 
 
 

_____________________________         _______________________________ 
Joana M. Cabral                                        Município de Quinze de Novembro 
Arquiteta e Urbanista             Nilva Lopes Maldaner    
CAU 68292-6                                  Prefeita 

 
 
 
 
 
 


